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Паспорт банківського продукту «Ощадний рахунок»
Договір банківського вкладу
№["DEALNO"]"PRODUCTNAME"]
«Ощадний рахунок» (1)
«Ощадний рахунок» по довіреності (2)
Місто
Дата
["FULLBANKNAME"](далі
Банк),
в
особі
["POSADA_RV"]["PRIZVYSCHE_RV"]["IMJA_RV"]["PO_BATKOVI_RV"], що діє на
підставі довіреності №["DOVIRENISTNOMER"] від ["DOVIRENIST_DATA"] року,
виданої ["DOVIRENIST_VYDANA"], з однієї сторони, та
(1) (2)
["CLIENTFULLNAME"], код ДРФО ["CLIENTIDCOD"], що іменується далі "Вкладник", з
другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
(1)
["CLIENTFULLNAME"], що іменується далі "Вкладник", від імені якого діє ["WARNAME"]
на підставі довіреності № ["addagreementno"] від ["addagreementdate"], з другої
сторони, уклали цей Договір про наступне:
(2)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього договору є послуги, які надає Банк відповідно до Правил
обслуговування рахунків фізичних осіб у ПАТ АКБ «Львів» (далі - Правила), умов
банківського продукту «Ощадний рахунок» та умов цього Договору.
1.2.Банк в порядку та відповідно до умов цього Договору та Правил приймає на
вкладний (депозитний) рахунок Вкладника кошти у ["CURRENCYNAME"] в сумі
["SUMA"] (["SUMA_PROPIS"]), на умовах вкладу на вимогу, згідно банківського
продукту «Ощадний рахунок».
1.3.На суму Вкладу, Банк проводить нарахування і виплату процентів із розрахунку
актуальної процентної ставки встановленої Банком для банківського продукту «Ощадний
рахунок». Станом на дату укладення даного Договору така ставка становить ["PERC"]
процентів річних.
2.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ, ПОПОВНЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ДЕПОЗИТУ
2.1. Для внесення Вкладником коштів Банк відкриває Вкладнику вкладний
(депозитний) рахунок № ["PRINCIPALACCOUNTNO"]. Вкладник перераховує зі свого
поточного/карткового рахунку, відкритого в Банку, або вносить готівкою, а Банк приймає
на відкритий Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок, грошові кошти внесені
Вкладником.
2.2. У випадку відсутності у Вкладника поточного/карткового рахунку в Банку у валюті
Вкладу, Банк одночасно з відкриттям вкладного (депозитного) рахунку Банк відкриває
Вкладнику Рахунок для обслуговування вкладу (депозиту). Для обслуговування Вкладу
використовується існуючий або відкритий на підставі цього пункту рахунок Вкладника №
["CR_ACCOUNTNO"] (надалі Рахунок). Внесення, поповнення та повернення суми Вкладу
(депозиту) проводиться відповідно до Правил та цього Договору.
2.3. Протягом дії цього договору Вкладник вправі отримувати частину суми Вкладу,
забезпечивши при цьому наявність на вкладному (депозитному) рахунку вказаному в
п.2.1., залишок коштів в сумі, визначеній Банком для банківського продукту «Ощадний
рахунок» (надалі – «Сума незнижувального залишку»). Сума незнижувального залишку на
дату укладення цього Договору становить ["SUMA"]["CURRENCYNAME1"].
2.4. Вкладник вправі поповнити суму Вкладу шляхом перерахування коштів зі свого
поточного/карткового рахунку, відкритого в Банку, або внесення готівкових коштів, у
валюті Вкладу (п. 1.2.), на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, в
порядку визначеному Правилами.
2.5. Вчинення Вкладником дій по поповненню/частковому зняттю суми Вкладу (п.2.3,
п.2.4 Договору) є підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони
домовились, що така зміна суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових
договорів.
2.6. У разі припинення Договору Банк перераховує Вклад та нараховані і не виплачені
проценти на рахунок вказаний в пункті 2.2. цього Договору.

2
Паспорт банківського продукту «Ощадний рахунок»
(1) (2)
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Нарахування процентів здійснюється в строки та в порядку, передбаченому
Правилами та умовами банківського продукту «Ощадний рахунок».
3.2. Нараховані проценти виплачуються щомісячно на вкладний рахунок Вкладника,
вказаний у п. 2.1. цього Договору та додаються до наявної на ньому суми вкладу
(капіталізуються) – наступного робочого дня після ["REPAIDDAY"] числа місяця. Якщо в
місяці кількість календарних днів менша ніж дата на яку здійснюється нарахування та
виплата процентів, то нарахування та виплата процентів здійснюється першого робочого
дня наступного місяця.
3.3. У випадку припинення дії даного Договору Банк нараховує невиплачені проценти
виходячи з фактичного строку знаходження Вкладу на вкладному рахунку. Такі проценти
виплачуються одночасно з поверненням суми Вкладу.
(1) (2)
4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1.Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до його припинення
в порядку і на умовах, передбачених даним Договором.
4.2.Даний договір може бути припинений за ініціативи кожної із сторін цього Договору.
4.3. Припинення дії цього Договору з ініціативи Вкладника здійснюється на першу його
вимогу.
4.4. Банк має право припинити дію цього договору, проінформувавши про факт такого
припинення Вкладника відповідно до Правил, в наступних випадках:
- у випадку зняття/списання з вкладного (депозитного) рахунку усієї суми Вкладу;
- якщо сума грошових коштів на вкладному рахунку впродовж 31 дня є меншою від
Суми незнижувального залишку, передбаченого п. 2.3. цього Договору;
- у разі відсутності операцій за вкладним (депозитним) рахунком за ініціативи
Вкладника протягом 180 календарних днів;
- у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення;
4.5. Припинення цього Договору за ініціативи Банку за відсутності підстав
передбачених в п. 4.4. здійснюється Банком шляхом попереднього повідомлення Банком
Вкладника в порядку передбаченому Правилами.
4.6. Повернення суми Вкладу внаслідок припинення дії цього Договору проводиться
відповідно до п.2.6.
(1) (2)
5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.Вкладник зобов’язується у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміни
паспортних і ідентифікаційних даних, місця проживання та телефонних номерів.
5.2. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)
відшкодування коштів за цим Вкладом, граничний розмір такого відшкодування, а також
умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти за Вкладом визначені у ст. 26 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на офіційному сайті Фонду:
www.fg.gov.ua, а також у Правилах.
Нарахування процентів за цим Договором припиняється у день початку процедури
виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України (НБУ)
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч.2
ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття такого
рішення).
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні
після перерахування суми вкладу за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют на
день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації
відповідно до ст. 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про банки і
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банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти НБУ на день
початку ліквідації Банку).
5.3.Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із сторін.
5.4.Всі умови, неврегульовані цим Договором, регулюються Правилами. Всі умови,
неврегульовані Правилами та цим Договором, регулюються у відповідності з чинним
законодавством України.
5.5.Підписанням цього договору Вкладник підтверджує, що протягом строку дії цього
Договору немає жодних застережень та обмежень стосовно збору, обробки, використання
та зберігання своїх персональних даних, які виникають у рамках дії цього Договору, у
відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року
№2297-VI.»
(1) (2)
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
["FULLBANKNAME"]
["CLIENTFULLNAME"]
["TOBOADRESS"]
паспорт ["PASPORTNO"] виданий
Код банку 325268, ЄДРПОУ 09801546
["PASPORTPLACE"] ["PASPORTDATE"] р.
["TOBONAME"]
Код ДРФО: ["CLIENTIDCOD"]
тел.["ToboTelephon"],
Адреса: ["CLIENTADDRESS"]
["Posada_NV"]
Тел. (дом.): ["DOMTEL"]
____________________ (["PIB"])
Тел. (моб.): ["MOBTEL"]
м.п.
_________________
(["CLIENTSHORTNAME"])
Примірник даного договору отримав(ла),
з Правилами ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р.

__________ (["CLIENTSHORTNAME"])

З Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб - ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р.__________ (["CLIENTSHORTNAME"])
Договір сформував: _________________ ["USER_VUC"]
(1)
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
["FULLBANKNAME"]
["CLIENTFULLNAME"]
["TOBOADRESS"]
паспорт ["PASPORTNO"] виданий
Код банку 325268, ЄДРПОУ
["PASPORTPLACE"] ["PASPORTDATE"] р.
09801546
Код ДРФО: ["CLIENTIDCOD"]
["TOBONAME"]
Адреса: ["CLIENTADDRESS"]
тел.["ToboTelephon"],
Тел. (дом.): ["DOMTEL"]
["Posada_NV"]
Тел. (моб.): ["MOBTEL"]
____________________ (["PIB"])
м.п.
ДОВІРЕНА ОСОБА
["WARNAME"]
паспорт ["WARPASPORTNO"] виданий
["WARPASPORTPLACE"]["WARPASPORTDATE"]
р.
Код ДРФО: ["IDENTIFYCODE"]
Адреса: ["WARADDR"]
_________________ (["WARNAME"])
Примірник даного договору отримав(ла),
з Правилами ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р. ______________
(["CLIENTSHORTNAME"])
З Довідкою про систему гарантуваннявкладів
фізичних осіб - ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р.
____________(["CLIENTSHORTNAME"])
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Договір сформував: ___________________ ["USER_VUC"]
(2)

